
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANAÏD PRINSEN 

Contact 
Bovenburen 211,  
9675 HE, Winschoten 
 
06 37011539 
danaidrunning@gmail.com 
danaidrunning.nl 
 
 
 
 
 

N E D E R L A N D S  K A M P I O E N  8 0 0  M T R  

P R O F I E L  

Wat ik doe 
Ik adem vuur,  
loop rondjes, 
werk aan mijn buikspieren, 
schiet foto’s, 
mountainbike, 
en hou van mode. 

Naam 
Danaïd Prinsen 

Specialiteit 
800 mtr hardlopen 

Geboortedatum 
20 augustus 1997 
 

S T U D I E  

HBO SPORTKUNDE 
HAN (Hoge School Arnhem-Nijmegen) 
 
 

Social Media 
Instagram: danaidrunning 
Facebook: danaid.prinsen 
Twitter: danaidrunning 
LinkedIn: danaïd-prinsen-9562b113b 
YouTube:  
 

M I J N  P R E S T A T I E S  

2020 
Meeting Elite en salle de Nantes, 3e plaats in 2:04:92 
PSD Bank Indoor meeting Dortmund, 3e plaats in 2:04:54 
 
2018 
Goud NK Indoor in 2:04:18 
Athlone AIT International Grand Prix, 1e plaats in 2:02:29 
Glasgow Müller Indoor Grand Prix, 3e plaats in 2:02:90  
Guadalajara Meeting International, 4 plaats in 2:01:75 (PR en EK Limiet) 
 
2017 
Goud NK Senioren in 2:07:57 
Merksem Antwerp Athletics Gala, 2e plaats in 2:03:96 
Huizingen Flanders Cup, 1e plaats in 2:06:52 
Leiden Gouden Spike, 3e plaats in 2:06:17 
Heusen-Zolder KBC Nacht van de Atletiek, 1e plaats in 2:05:49 
Kortrijk Guldenspoormeeting, 1e plaats in 2:05:52 
 
2016 
Goud NK Indoor Junioren in 2:10:43 
Memorial van Damme Brussel, 4e plaats in 2:07:84 
Manheim Bauhaus Junioren Gala, 3e plaats in 2:08:68 
Nederlands Kampioenschap, 4e plaats in 2:08:47 
Wageningen Tartlétos Loopgala, 1e plaats in 2:09:13 
 
2015 
Goud NK Indoor Junioren in 2:16:33 
 
2014 
Goud NK U18 in 2:12:66 
 
2013 
Goud NK U18 in 2:11: 53 
Goud NK U18 in 2:18:48 
Gouden Spike Alphen a/d Rijn, 1e plaats in 2:10:41 
Zilver NK Senioren in 2:09:10 (als 15-jarige) 
Brons European Youth Olympic Festival in 2:09:77 
Oordegem IFAM Meeting, 5e plaats in 2:09:56 
 
2012 
Goud NK U18 in 2:13:19 
Fanny Blankers-Koenen Challenge, 5e plaats in 2:16:00 
 
 
 
 
 

Ik heb een droom 
In de voetsporen van Ellen van 
Langen treden én net als haar 
Olympisch Goud op de 800 mtr 
winnen. 
 



 

 

  DANAÏD PRINSEN 
8 0 0  M T R  L O O P S T E R  

Z A L  M E  E V E N  V O O R S T E L L E N  

GRETE KOENS, COACH 

‘’Morbi mi tortor, hendrerit vel nulla 
eu, vehicula pulvinar eros. Duis in 
dolor lorem. Aenean tempor lacinia 
pharetra. Proin hendrerit elit augue, 
et ultricies sapien hendrerit id. 
Mauris a etus quis neque cursus 
Nullam tepus maximus orci ac 
semper. Sed faucibus varius 
imperdiet. . Quisque turpis velit, 
sodales vitae rhoncus eu” 

 

 ESMEE HERZOG, VRIENDIN 

‘’Morbi mi tortor, hendrerit vel nulla 
eu, vehicula pulvinar eros. Duis in 
dolor lorem. Aenean tempor lacinia 
pharetra. Proin hendrerit elit augue, 
et ultricies sapien hendrerit id. 
Mauris a etus quis neque cursus 
Nullam tepus maximus orci ac 
semper. Sed faucibus varius 
imperdiet. . Quisque turpis velit, 
sodales vitae rhoncus eu’’ 

 

Mijn naam is Danaïd Prinsen, sport addict en 800 mtr loopster. Mijn grootste 
doel en droom is het behalen van een medaille op de Olympische Spelen 
in 2024.  
 
Van binnen brandt een enorm vuur om alles uit mijn sport en het leven te 
halen. Dat is dus ook wat ik elke dag doe. Ik train op Papendal en beoefen 
hier de kunst van het rondjes rennen op de atletiekbaan. 
 
Zo simpel? 
Nee, natuurlijk niet. Maar ik bevestig even het stereobeeld dat iedereen van 
een hardloopster heeft. Op wedstrijden loop ik twee rondjes en het doel is 
om binnen twee minuten deze rondjes te volbrengen. Hiervoor train ik 
natuurlijk meer dan alleen simpel een rondje lopen. Wat voor soort 
trainingen dit zijn kun je volgen in de blogs op mijn website. 
  
Ik ben één helft van een tweeling en heb de sportiviteit meegekregen. Mijn 
broer de creativiteit. Met die verdeling ben ik heel blij en hij volgens mij ook. 
Ik kan nu wel hele verhalen vertellen over vroeger, maar vinden jullie het  
vast oké als we het vanaf nu over mij en mijn toekomst hebben? 
  
Tegenwoordig studeer ik naast het sporten aan de Han (Hogeschool 
Arnhem-Nijmegen) waar ik word opgeleid tot Sportkundige. Een 
beroepskeuze die ik heel interessant vind. Naast mijn studie ben ik een 
echte sucker voor quotes, heerlijk om de beste quote bij een foto op te 
zoeken of zelf te schrijven. Om af en toe het leven even stil te zetten, vind 
ik het heerlijk om momenten vast te leggen met mijn camera. Hierdoor kan 
ik een moment uit dit veel te drukke leven even stilzetten en erop terug 
kijken. Verder vul ik het liefst mijn vrije tijd in met mijn vrienden en mag je 
mij uit bed bellen voor een diepgaand gesprek. 
   



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DANAÏD PRINSEN 

M I J N  M O T T O  

Om de top te bereiken heb ik vele trainingsuren nodig, mijn talent en 
bovenal doorzettingsvermogen. Daarnaast heb ik ervaring nodig en die heb 
ik nu al meerdere malen op Internationale wedstrijden, NK's, de European 
Youth Olympic en Interlands op mogen doen. Natuurlijk ga ik daar de 
komende jaren nog andere nationale en internationale wedstrijden zoals 
EK's en WK's aan toevoegen.  

Met een klein beetje reclame van u op mijn kleding kan ik uw bedrijf onder 
andere via mijn sportactiviteiten en sociale mediakanalen zichtbaar 
promoten. Het is natuurlijk vanaf jullie kant zeker een gunfactor maar als ik 
op mijn hoogtepunt, aan de Olympische spelen mag deelnemen, zal ik ook 
aan jullie denken! Er zijn diverse dingen die ik terug kan doen denk aan: 
promotie maken, geven van een teambuilding workshop of een atletiek 
clinic, maken van schema’s, begeleiden van uw werknemers op basis van 
gezondheid of een presentatie over mijn leven als topsporter. En wie weet 
wat we nog meer voor elkaar kunnen betekenen. 

Ik hoop dat u mij wilt ondersteunen in mijn weg naar de top! Ik geloof in 
mijzelf en mijn trainster gelooft in mij. Hopelijk gelooft U ook in mij. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M E T  U W  H U L P  N A A R  D E  T O P  

“Iedere prestatie begint met de 
beslissing om te proberen” 
 
 

 
 
 

M I J N  K E U Z E  

Ik heb de beslissing genomen om 
100% voor atletiek te gaan en wil de 
beste 800 mtr loopster van de 
wereld worden. Hiervoor heb ik dus 
ook de beste accommodatie nodig. 
In mijn ogen is Papendal de juiste 
plek met de ideale trainer voor mij. 
Hier wil ik het pad bewandelen 
richting Olympische Goud. 
 

 
 
 
Doorzettingsvermogen 

Sociaal 

Maatschappelijk betrokken 

Netwerken 

Leervermogen 

Samenwerken 

S T E R K E  P U N T E N  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsoring is samenwerken en dat werkt altijd twee kanten op. Dus stel ik 
mezelf als eerste de vraag wat ik voor mijn toekomstige sponsor kan 
betekenen. Waar ligt mijn meerwaarde voor u als mogelijke sponsor? 
Indien er voldoende raakvlakken zijn, liggen er mooie kansen en kunnen 
we samen topprestaties leveren. 

Voor jonge atleten wordt er niets gefinancierd. Wil je goed worden moet je 
dus zelf alles betalen. Ik ben blij dat ik te gekke ouders heb die mijn 
grootste sponsoren zijn tot dit moment. Er moet een 
professionaliseringsslag plaatsvinden en dit betekent dat er meer 
financiële middelen nodig zijn. Dit kan dus niet alleen van mijn huidige 
sponsoren komen.  Ik train iedere ochtend en middag en daar tussen in ga 
ik nog naar school. Ik heb dus geen tijd om te werken en leen het maximale 
wat ik kan lenen. Daarmee lukt het mij helaas niet om die noodzakelijke 
professionaliseringsslag te financieren. Het leven van een atleet is duur, 
maar ik wil er alles voor doen om mijn droom te kunnen verwezenlijken! 

Waar besteed ik o.a. geld aan en heb ik dus mensen nodig die me 
financieel, met materialen of met diensten sponseren: 
 

• trainingsstages; 
• schoenen en kleding; 
• dokters, fysio’s en masseurs. 
• 3x per jaar sportmedisch onderzoek 

kosten €350,00 per keer en wordt niet vergoed; 
• huur van mijn woning; 
• verzekeringen; 
• dagelijkse behoeftes (levensmiddelen); 
• hartslag horloge; 
• voedingssupplementen;  
• sporttesten; 
• vervoer naar wedstrijden; 
• inschrijfgeld wedstrijden. 

Deze kosten betaal ik nu vrijwel allemaal zelf met de nodige hulp van mijn 
ouders en met dank aan een paar sponsoren. Voldoende Financiële en 
materiële steun zouden mij nagenoeg zorgenvrij full time kunnen laten 
sporten, waardoor ik mij beter kan ontwikkelen. Ik heb u dus nodig op mijn 
pad richting de Olympische spelen van 2021 en verder naar een 
Olympische medaille! 

 
 
 
 
 
 

Sportieve groet, 

DANAÏD  

DANAÏD PRINSEN 
 S P O N S O R S C H A P :  W A A G T  U  D E  S P R O N G  M E T  M I J ?   

S P O N S O R I N G  

TITUS SPORT 
Sportkleding 
 
 
AUTO JANSINGH 
Hart voor auto’s en sport 
 
 
NEW CARE 
Voedingssupplementen 
 
 
DE ONDERNEMERS FACTORY 
Onafhankelijk ondernemersadvies 
 
 
TOPSPORT GELDERLAND 
Faciliteren bij talentontwikkeling 
 
 
SPORTCENTRUM PAPENDAL 
Omschrijving hoe ze je sponseren 
 
 
 

 
 
 

UW BEDRIJF OOK HIER? 
Ik zou het super tof vinden om 
binnenkort een keertje af te 
spreken om elkaar te leren kennen 
en te bespreken wat wij voor elkaar 
kunnen betekenen. 

 
 

 
 
 

M I J N  S P O N S O R E N  


